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Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
(Rapport 2014:38)
Socialdepartementets dnr S2009/1816/FST
Försäkringskassans synpunkter på förslaget
Försäkringskassan berörs inte av förslagen i remissen, de synpunkter som
lämnas nedan är framtagna ur ett brukarperspektiv.
Sammanfattningsvis anser Försäkringskassan att översynen väl belyser de
problemområden som framkommer av uppföljningarna av
bostadsanpassningsbidraget i remissen. Förslagen som presenteras i remissen
troddes vara ett steg i rätt riktning för ett tydligare regelverk. Utifrån kritik från
brukarorganisationerna om brist på förutsägbarhet svarar de nu föreslagna
ändringarna i många avseenden upp mot kritiken och leder till ett system med
större trygghet och förutsägbarhet för den sökande.
Försäkringskassan tror att förslaget kommer att leda till en positiv utveckling
för personer i behov av bostadsanpassningsbidrag, bland annat genom att
ansökningsförfarandet anpassas både till de som inte själva har möjlighet att
driva processen och till de som vill styra den själva. Trots majoriteten av äldre
sökande, ser Försäkringskassan att just detta förslag ger kommunen en
möjlighet att i större omfattning beakta ett barnperspektiv.
En tydligare definition av vilka åtgärder och reparationer som
bostadsanpassningsbidrag kan beviljas för, och vad sökande behöver tänka på
vid flytt bör underlätta för sökande. Försäkringskassan välkomnar, utifrån ett
brukarperspektiv, förtydligandet av ansvaret inom kommunen gällande
åtgärder i särskilt boende och bostadsanpassningsbidrag.
En del av assistansersättningen är tänkt att ersätta kostnader för
arbetsmiljöåtgärder, dessa är dock inte av samma omfattning som de åtgärder
remissen tar upp i förslaget för att värna om sökandes integritet.
Försäkringskassan ser utifrån detta inte att förmånerna överlappar varandra,
och förslaget påverkar därför inte Försäkringskassan.
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Övriga synpunkter
Försäkringskassan anser att det i den nya lagen bör övervägas en bestämmelse
om att bidrag till bostadsanpassning ska ersätta faktisk kostnad för
bostadsanpassningen. För att kontrollera att bidraget används till
bostadsanpassningen skulle kommunen kunna ges rätt att inspektera att
anpassningsåtgärder faktiskt har utförts i bostaden.
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Birgitta Målsäter i
närvaro av verksamhetsområdeschef Cecilia Mauritzon,
verksamhetsområdeschef Therese Karlberg, områdeschef Monika Svanholm
och verksamhetsutvecklare Camilla Lönnquist, den senare som föredragande.
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